
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 12/2/2021 গভর্ নর কোবি হ াচু 

 

 

  

হকাবভড-19 এর ববরুম্বে হেম্বের ড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াচু 

ইেকনবাসীম্বের  ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্ 

 

127,089-টে টেকার হডাজ গি 24 ঘণ্টাে প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

 

গিকা হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 49 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে 

 

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজ হক্াথভড-19 এর াথি শাই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি 

ম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাীথের আপথডে থেথয়থছর্।  

 

"আমরা হক্াথভড-19 এর থবস্তার এবং ওথমক্রর্ হভথরথয়থের উত্থার্ থর্ক্েভাথব পয নথবেণ 

ক্রথছ, যা থর্উ ইয়ক্ন থটেথি আা এক্ বযক্তির মথযয র্াি ক্রা থয়থছ। আথম স্পষ্টভাথব 

বথ: এর জর্য থচন্তার হক্ার্ ক্ারণ হর্ই," গভর্ নর হ াচু বম্বর্। "আথম চাই হয থর্উ 

ইয়ক্নবাীরা জার্ুর্ হয িাথের রাজয রক্ার এর জর্য প্রস্তুি। আমাথের ক্াথছ টেক্া এবং 

বুোথরর মি উপব্ধ জীবর্-রোক্ারী রঞ্জামগুীথক্ যর্যবাে, আমাথের অস্ত্রাগাথর 

প্রথয়াজর্ীয় হই ব রঞ্জাম আথছ এই মামারীর াথি শাই ক্রার জর্য। আথম প্রথিযক্ থর্উ 

ইয়ক্নবাীথক্ প্রথয়াজর্ীয় পেথেপ থর্থি বথছ থর্থজথের এবং থর্থজথের ম্প্রোয়গুথথক্ 

থর্রাপে রাখার জর্য: টেক্া থর্র্, বুোর থর্র্ এবং এক্টে মাস্ক পরুর্।" 

 

আজথক্র িিয ংথেথপ থর্থচ িুথ যরা থা: 

 

· পরীক্ষার হয ফাফগুব বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে - 233,784  

· হমাে ইবিবাচক - 11,300  

· ইবিবাচম্বকর লিাাংল - 4.83% 

· 7-বেম্বর্র গড় ইবিবাচম্বকর লিাাংল - 4.61% 

·  াসপািাম্ব ভবিন  ওো হরাগী - 3,093 (+71)  

· র্িুর্ ভবিন করা হরাগীর সাংখ্ো - 471 

· ICU-হি িাকা হরাগীর সাংখ্ো - 591 (+5)  

· ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্ স  হরাগী - 314 (+1)  

· হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 216,218 (+371) 



 

 

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 49  

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 46,623 

  

হি হক্য়ার ইথক্ট্রথর্ক্ হরপন্স হডো থথেম (Health Electronic Response Data 

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎ যা দেথর্ক্ থর্ক্তিি মৃিুযর হডো ংগ্র ক্থর যা হক্ব 

াপািা, র্াথ নং হাম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হেথথটেগুথ জাথর্।  

 

· CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সাংকবি হমাে মৃিুে - 59,280 

 

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথছ থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 লিনাযীর্ হডি 

াটেনথেথক্থের িথিয াপািা, র্াথ নং হাম, প্রাপ্তবয়স্কথের হবাের্, বাথশ, স্পস্প ও 

অর্যার্য স্থার্গুথ  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযক্তিরা অন্তভুনি আথছর্। 

 

· হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 30,005,074 

· গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 127,089 

· গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 565,319 

· লিকরা 18 বের এবাং িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 86.0%  

· লিকরা 18 বের এবাং িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার বসবরজ সমূ্পে ন 

কম্বরম্বের্ - 78.4%  

· লিকরা 18 বের এবাং িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 91.0%  

· লিকরা 18 বের এবাং িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার বসবরজগুব 

সমূ্পে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 80.8%  

· লিকরা সক বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 74.3%  

· লিকরা সক বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার বসবরজ সমূ্পে ন কম্বরম্বের্ - 66.7%  

· লিকরা সক বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

78.4%  

· লিকরা সক বর্উ ইেকনবাসী যারা টেকার বসবরজগুব সমূ্পে ন কম্বরহের্ (CDC) - 

68.6% 

 

প্রথি 100K জর্ংখযার প্রথিটে অঞ্চথর 7-থেথর্র হক্থর গশ থর্ম্নরূপ: 

 

অঞ্চ 

হসামবার, 29 

র্ম্বভের 2021 

মঙ্গবার, 30 

র্ম্বভের 2021 

 বুধ্বার, 1 

বডম্বসের, 2021 

Capital 

Region 50.23 52.96 55.74 

Central New 

York 43.00 45.52 49.67 

Finger Lakes 55.53 58.96 61.53 



 

 

Long Island 35.89 38.16 41.63 

Mid-Hudson 25.56 27.75 29.87 

Mohawk 

Valley 57.87 61.08 64.17 

New York 

City 16.80 17.41 18.66 

North 

Country 55.48 59.06 62.53 

Southern 

Tier 50.12 53.30 56.71 

Western 

New York 66.04 67.54 68.88 

হেে বোপী 32.31 33.98 36.11 

 

প্রথি এাক্ায় গি 7 থেথর্ পক্তজটেভ োেথর লিাংথলর ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

থয়থছ িা : 

 

অঞ্চ 

হসামবার, 29 র্ম্বভের 

2021 

মঙ্গবার, 30 র্ম্বভের 

2021 

 বুধ্বার, 1 বডম্বসের, 

2021 

Capital Region 7.85% 8.13% 8.15% 

Central New 

York 7.17% 7.54% 8.12% 

Finger Lakes 9.87% 10.46% 10.69% 

Long Island 4.95% 5.17% 5.50% 

Mid-Hudson 3.49% 3.73% 3.98% 

Mohawk Valley 9.76% 9.20% 8.90% 

New York City 1.87% 1.94% 2.10% 

North Country 9.40% 9.54% 9.36% 

Southern Tier 6.28% 6.30% 6.49% 

Western New 

York 10.53% 10.60% 10.92% 

হেে বোপী 4.19% 4.37% 4.61% 

 

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থটে বথরা'র 7-থেথর্র পরীোর পক্তজটেভ 

োেথর গশ লিক্রা র্ীথচ হেওয়া থয়থছ: 

 

NYC এর 

বম্বরা 

হসামবার, 29 র্ম্বভের 

2021 

মঙ্গবার, 30 র্ম্বভের 

2021 

 বুধ্বার, 1 বডম্বসের, 

2021 

Bronx 1.82% 1.89% 2.02% 



 

 

Kings 1.65% 1.70% 1.89% 

New York 1.40% 1.46% 1.61% 

Queens 2.49% 2.59% 2.70% 

Richmond 3.23% 3.33% 3.45% 

 

গিক্া, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 11,300 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাীর হক্াথভড-19 পরীো পক্তজটেভ 

থয়থছ, যার েথ হমাে ংখযা ো াঁথশথয়থছ 2,723,632। এক্টে হভৌগথক্ থবথেণ থর্ম্নরূপ: 

  

কাউবি 

হমাে 

পজজটেভ 

র্িুর্ 

পজজটেভ 

 Albany 34,764 181 

 Allegany 6,080 52 

 Broome 28,549 181 

 Cattaraugus 10,176 94 

 Cayuga 9,850 63 

 Chautauqua 15,247 131 

 Chemung 13,004 88 

 Chenango 5,628 41 

 Clinton 8,218 72 

 Columbia 5,782 29 

 Cortland 6,134 21 

 Delaware 4,505 62 

 Dutchess 38,218 135 

 Erie 126,611 926 

 Essex 3,035 30 

 Franklin 5,524 73 

 Fulton 7,939 49 

 Genesee 8,795 84 

 Greene 5,001 39 

 Hamilton 519 3 

 Herkimer 8,477 83 

 Jefferson 11,567 83 

 Lewis 4,260 20 

 Livingston 7,327 64 

 Madison 7,504 92 

 Monroe 98,936 712 

 Montgomery 7,287 41 

 Nassau 227,654 890 

 



 

 

Niagara 29,218 271 

 NYC 1,137,553 2,364 

 Oneida 33,606 216 

 Onondaga 60,114 386 

 Ontario 11,866 90 

 Orange 62,677 267 

 Orleans 5,617 49 

 Oswego 14,409 127 

 Otsego 5,466 55 

 Putnam 13,249 55 

 Rensselaer 17,633 131 

 Rockland 55,730 113 

 Saratoga 25,167 289 

 Schenectady 19,569 132 

 Schoharie 2,746 23 

 Schuyler 1,977 23 

 Seneca 3,311 18 

 St. Lawrence 13,072 127 

 Steuben 12,713 157 

 Suffolk 257,408 1,079 

 Sullivan 9,756 93 

 Tioga 6,455 42 

 Tompkins 7,501 70 

 Ulster 19,260 105 

 Warren 7,488 114 

 Washington 6,841 86 

 Wayne 10,448 102 

 Westchester 148,765 311 

 Wyoming 5,403 47 

 Yates 2,023 19 

  

গিক্া, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 49 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী মারা হগথছর্, যা HERDS-এর মাযযথম 

ংক্থি হমাে মৃিুযর ংখযাথক্ 46,623 জথর্ থর্থয় এথথছ৷ ববাথর ক্াউথে অর্ুাথর, র্ীথচ 

হভৌগথক্ থভথিথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ: 

 

র্িুর্ মৃিুয 

ববাথর হেল 

Albany  2  



 

 

Broome  1  

Cattaraugus  4  

Chemung  1  

Chenango  1  

Columbia  2  

Dutchess 3  

Erie  4  

Genesee  1  

Greene  1  

Jefferson  2  

Kings  4  

Monroe  1  

Nassau  1  

Niagara  2  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Orange  1  

Otsego  3  

Queens  2  

Rensselaer  2  

Saratoga  1  

St. Lawrence  1  

Steuben  2  

Suffolk  2  

Ulster  1  

Wayne  2  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের ক্ গণ টেক্াোর্ াইেগুথ 12 বছর ও িার হচথয় হবথল বয়ী ক্ 

হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাীথের জর্য আথগ-আথ আথগ-পাথবর্ থভথিথি থবর্া-অযাপথয়েথমথে 

টেক্া হেওয়ার জর্য হখাা আথছ, এবং 5 বছর বা িার হবথল বয়ী হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাীথের 

জর্য 10-টে াইে উনু্মি। হয ক্ বযক্তি এক্টে হেে-পথরচাথি বযাপক্ টেক্াক্রণ স্থাথর্ 

এক্টে অযাপথয়েথমথের ময়ূথচ থর্য নারণ ক্রথি চার্ িারা Am I Eligible App (আথম থক্ 

হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযক্তিরা 

অযাপথয়েথমথের ময়ূথচ থর্য নারণ ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথ, ডািার বা 

াপািাথর াথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ টেক্া পাওয়া যায়, অিবা িাথের 

ক্াছাক্াথছ জায়গায় টেক্ার অযাপথয়েথমে ংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov হেখথি 

পাথরর্। 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180383169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Dt4%2Bgh3tn%2B7QWZ2IsZPrYekVj2hnuMmAdOwwo%2Bty2YA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180383169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Dt4%2Bgh3tn%2B7QWZ2IsZPrYekVj2hnuMmAdOwwo%2Bty2YA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180393123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UY70QlDqIBZKbduUpxSKKXeCUiK0MXvWAWlzt191c18%3D&reserved=0


 

 

থর্উ ইয়ক্নবাীরা যারা 5-11 বছর বয়ী থলশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়েথমে থর্য নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের ন্তাথর্র থলশুথরাগ থবথলজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎক্, ক্াউথে স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথ, হযগুথ 

এই বয়ী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রণ পথরচার্া ক্রথছ, িাথের াথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎাথি 

ক্রা থে। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, এ হযথি পাথরর্, িাথের ক্তজপ হক্াড 

438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াছাক্াথছ অবস্থার্গুথ খুাঁথজ হপথি 1-800-232-

0233 র্ম্বথর ক্ ক্রথি পাথরর্। থর্ক্তিি ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী োইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথিু এই বয়থর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

অর্ুথমাথেি র্য়।  

 

থবথলভাথব এই বয়ী থলশুথের থপিামািা ও অথভভাবক্থের জর্য র্িুর্ িিয, বহু ক্তজজ্ঞাথি 

প্রশ্নাবথ ও উির, ও িিযূথের জর্য আমাথের ওথয়বাইে হেখুর্৷  

 

গিক্া, 21,709 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থছর্, এবং 22,532 জর্ 

িাথের টেক্ার থথরজটে মূ্পণ ন ক্থরথছর্। টেক্া হপথয়থছর্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাীথের অঞ্চ 

অর্ুাথর র্ীথচ হভৌগথক্ থভথিথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ: 

 

 

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ বেজি 

টেকার বসবরজগুব সমূ্পে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ বেজি 

  

অঞ্চ  

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

বৃজে 

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর বৃজে 

  Capital 

Region 
801,242 979 720,181 1,168 

  Central New 

York 
616,886 502 562,927 555 

  Finger Lakes 816,645 1,316 745,575 1,354 

  Long Island 2,014,725 1,733 1,786,793 2,410 

  Mid-Hudson 1,569,695 2,577 1,370,880 2,399 

  Mohawk 

Valley 
309,871 352 284,574 292 

  New York 

City 
7,221,946 12,157 6,420,883 12,185 

  North 

Country 
287,923 306 256,739 355 

  Southern 

Tier 
415,345 444 378,182 531 

  Western 

New York 
897,279 1,343 810,791 1,283 

  হেে বযাপী 14,951,557 21,709 13,337,525 22,532 

 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180393123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UY70QlDqIBZKbduUpxSKKXeCUiK0MXvWAWlzt191c18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180403081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VEh3%2B9HYINn8RgA63OBY5fC9XymD7a47gLauDVB1t1o%3D&reserved=0


 

 

 

হক্াথভড-19 ভযাক্থর্ ট্রযাক্ার ডযালথবাথডনর মাযযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ ম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাীরা আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State 

Department of Health) টেক্াক্রণ হক্ন্দ্রগুথর দ্বারা 24 ঘণ্টার মথযয ক্ হক্াথভড-19 

টেক্াোথর্র িিয থরথপােন ক্রাথক্ বাযযিামূক্ ক্থরথছ; হেথের টেক্াক্রণ প্রথচষ্টার ব হচথয় 

ার্াগােকৃ্ি হমটট্রক্স প্রথিেথি ক্রথি ডযালথবাথডন টেক্াোথর্র িিয প্রথিথের্ আপথডে ক্রা 

য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথ হেডাথর হডোর 

হিথক্ ামার্য আাো যার মথযয হক্থন্দ্রর প্রলাথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য ামার্য পাি নক্য 

অন্তভুনি। উপথরর থরথজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথছ।  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180403081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0cpQzOhWXaOrTOKiJFs927Wf%2FPkqluYUsy%2F0XFx8siQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180413037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2dVA6WvNZjhtgD%2FGOdSVTVYNxx8fUgTR0ZUH21x3ZiU%3D&reserved=0
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